Actualisatienotitie brede school beleid
Lelystad 2013-2014
De brede school als infrastructuur voor talentontwikkeling
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1. Inleiding

Het aantal brede scholen in Nederland neemt nog steeds toe, in het basisonderwijs zijn er op dit
moment ongeveer 1600 brede scholen. In het activiteitenaanbod wordt steeds meer rekening
gehouden met verschillende talenten. De focus op het kind en de talentontwikkeling van kinderen
komt dan ook meer centraal te staan.
In Lelystad hebben we inmiddels 23 brede (basis)scholen, verdeeld in acht netwerken. De brede
school is zeer geschikt als instrument om de noodzakelijke verbindingen te leggen tussen de
verschillende organisaties en personen die hierbij een rol spelen. In 2008 is de kadernota brede
school vastgesteld voor de periode 2009-2012. Met deze notitie laten we de bestaande kaders
bestaan en voeren we de ingezette maatregelen nog verder door. De regie op de uitvoering komt nog
sterker te liggen bij het onderwijs waardoor de gemeente strakker kan sturen op inhoudelijke ambities.
Omdat er rond het onderwijs de komende jaren ontwikkelingen zijn die ook van invloed zijn op de
invulling en doorontwikkeling van de brede school, zoals de decentralisatie van de jeugdzorg en de
invoering van passend onderwijs, kiezen we voor een looptijd van 2 jaar. Dit betekent dat in de tweede
helft van 2014 een herijking zal plaatsvinden waarbij bovengenoemde ontwikkelingen worden
meegenomen. Dan zal er ook meer duidelijk zijn over de vorm en inrichting van zogenoemde integrale
kindcentra die bij de herijking betrokken moet worden. Daarom kiezen we nu, mede op basis van de
financiële context, 'slechts' voor een aanscherping van de huidige aanpak en rolverdeling.
In deze notitie worden als eerste de aangescherpte doelstellingen en ambities beschreven waarna
een overzicht wordt gegeven van de algemene ontwikkelingen rondom de brede school en de stand
van zaken in Lelystad. Hierna volgt een overzicht van de aangescherpte uitgangspunten van het
brede school beleid in Lelystad met daarbij een financiële uitwerking.
Na de vaststelling van deze aangescherpte beleidsnotitie brede school zal een uitvoeringsplan worden
opgesteld door de onderwijspartners in samenwerking met de andere partners van de brede school.

2.

Doelstellingen

De definitie van de brede school die wordt gebruikt in Lelystad is:
"Een brede school is een vorm van hechte samenwerking tussen enerzijds minimaal twee
scholen en anderzijds instellingen en organisaties die bijdragen leveren aan tenminste de
ontwikkeling van kinderen en/of jongeren".
Deze definitie sluit naadloos aan bij de omschrijving van Oberon, bureau voor onderzoek en advies op
het gebied van onderwijs en welzijn, die de afgelopen tien jaar is aangescherpt. Er is sprake van een
brede school wanneer een school::
•

Een bredere maatschappelijke functie heeft dan die van onderwijsgever alleen;

•

Structureel samenwerkt met voorzieningen voor welzijn, kinderopvang, zorg, sport en/of
cultuur;

•

En samen met die voorzieningen zorgt voor een substantiële verbreding van het aanbod op
het gebeid van educatie, welzijn, kinderopvang, zorg, sport en/of cultuur.
Het gaat hierbij om samenwerking die verder gaat dan de verplichte samenwerking en waarbij
huisvesting geen criterium is.
Ten opzichte van de vorige kadernota brede school beleid is de doelstelling van de brede school in
Lelystad, mede op basis van advies uit de stuurgroep Talentontwikkeling en de landelijke tendens,
aangescherpt door de (talent)ontwikkeling van het kind nog meer centraal te zetten.
Het aangescherpte doel van de brede school Lelystad is:
'De vorming van een netwerk bestaande uitschoten en andere voorzieningen (kinderopvang,
welzijn,
cultuur en/of sport), met als doel de ontwikkelingskansen
van kinderen te vergroten en hun mogelijke
achterstanden weg te nemen';
De brede school draagt bij aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen op school, in
het gezin en in de vrije tijd. Uitgangspunt is, dat de school niet alleen verantwoordelijk is voor het
realiseren hiervan en dat men door samen te werken meer kan bereiken. Het gaat daarbij om een
netwerk van onderwijs, kinderopvang, welzijn, sport, cultuur en zorg rond het kind en het gezin, ter
bevordering van de (sociale) competenties. De talenten van kinderen zijn daarbij het vertrekpunt en
niet de belemmeringen. Wel dient er uiteraard voldoende aandacht en zorg aanwezig te zijn om
belemmeringen voor de talentontwikkeling weg te nemen.
Per netwerk geven scholen en instellingen een eigen invulling aan het concept. Een invulling op maat,
die moet inspelen op de specifieke behoeften van de kinderen op juist deze scholen. Deze invulling op
maat gebeurt aan de hand van een analyse van de leerling-populatie en het bepalen van de ambities
door de scholen.
Ambitie:
Regie op de uitvoering bij het onderwijs
Een doorontwikkeling van het brede school beleid moet er toe leiden dat de brede scholen meer zijn
dan scholen met een interessant aanbod aan buitenschoolse activiteiten. De scholen moeten de regie
op de uitvoering van de brede school volledig gaan voeren zodat de activiteiten binnen- en
buitenschools aansluiten bij de doelstellingen en ambities die scholen hebben voor hun leerlingen.
Concreet betekent dit dat scholen hun verantwoordelijkheid nemen in het ontwikkelen van een visie en
een daarbij aansluitend (vraaggericht) activiteiten- en lesaanbod. Een school is een brede school
wanneer er samen met andere partijen breed wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van kinderen.
Hieronder worden de speerpunten benoemd die gelden voor alle brede scholen.
De ontwikkeling van sociale competenties bij kinderen
Uit onderzoek blijkt dat een goede sociale ontwikkeling bijdraagt aan een goede ontwikkeling op vele
gebieden, waaronder cognitieve- en taalontwikkeling. Bepaalde elementen van "sociale competentie"
- zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, motivatie en probleemoplossend vermogen - vormen een
basisvoorwaarde voor de leerprestaties en vergroten de kans op een succesvolle schoolloopbaan.
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Koppeling binnen- en buitenschools leren
Kinderen leren en ontwikkelen zich, veelal spelenderwijs, gedurende de gehele dag. In schooltijd,
maar ook in hun vrije tijd, thuis, in de buurt of op de sportvereniging of de hobbyclub. Het behoort tot
de wezenlijke kenmerken van iedere brede school, dat dit binnen- en buitenschools leren waar
mogelijk op elkaar aansluit en op elkaar is afgestemd. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud van
de activiteiten en om de hierboven al genoemde ontwikkeling van sociale competenties, maar ook om
bijvoorbeeld het pedagogisch-didactisch klimaat waarbinnen deze activiteiten zich afspelen. Alleen bij
een hechte samenwerking tussen de scholen en de instellingen die zich bezighouden met het
buitenschools aanbod kan dat worden bereikt.
Doorgaande leerlijn
Aansluiting en afstemming van ontwikkelingsprogramma's is ook van groot belang bij de overgang van
kinderen van de peuterspeelzaal of de kinderopvang naar de basisschool, van de ene klas naar de
andere klas en van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Ook hier is een hechte
samenwerking tussen de verschillende aanbieders van groot belang. De doorgaande lijn van
voorschoolse voorziening naar basisschool is de afgelopen jaren versterkt en wordt verder ontwikkeld
met als ultieme situatie een integraal kindcentrum waarbij een integratie van voorschool en
basisschool is gerealiseerd.
Uiteindelijk zou de samenwerking op de inhoud idealiter moeten resulteren in een doorlopende leerlijn,
een pedagogische visie en een geïntegreerd binnen- en buitenschools curriculum.

3. Trends en

ontwikkelingen

3.1 Landelijke trends op het gebied van brede school
Uit het jaarbericht 2011 van Oberon, verschenen in januari 2012, blijken de volgende landelijke trends
waarneembaar:
•

Het aantal brede scholen in primair onderwijs neemt nog steeds toe. V a n de 7000
basisscholen maken ruim 2000 deel uit van een brede school. Er zijn in totaal ruim 1600
brede school netwerken. De verwachting is dat de groei de komende tijd behoorlijk zal
afnemen;

•

In bijna alle gemeenten zijn één of meer brede scholen aanwezig. Het vaakst zijn brede
scholen te vinden in achterstandswijken (bijna de helft van alle brede scholen);

•

Basisscholen nemen het roer over van de gemeente. De voortrekkersrol wordt steeds vaker
door de basisschool vervuld. De gemeente trekt zich steeds vaker terug in de
randvoorwaardelijke sfeer;

•

Focus van brede scholen op de ontwikkeling van het kind. Activiteiten in de brede school
richten zich steeds meer op het kind en minder op bijvoorbeeld ouders en buurtbewoners.
Activiteiten op het gebied van sport en bewegen worden het meest frequent aangeboden
(wekelijks);

•

De kinderopvang krijgt een grotere rol. Steeds meer brede scholen richten zich op een
sluitend aanbod van onderwijs en opvang. De helft van de brede scholen biedt volledige
dagarrangementen. De integrale kindcentra zijn hiervan een goed voorbeeld

•

De bezuinigingen zijn ook in de brede school merkbaar. Bijna de helft van de brede scholen
heeft te maken gehad met bezuinigingen. Teruglopende financiën wordt naast tijdsdruk dan
ook ervaren als grootste knelpunt;

•

De huisvesting van brede scholen minder vaak in MFA's. Het aandeel brede scholen dat
gevestigd is in een M F A is gedaald van de helft naar ruim een derde. Vooral grote gemeenten
kiezen voor huisvesting van brede scholen verspreid over de wijk.

3.2 Brede school en onderwijs
Uit het jaarbericht 2011 van Oberon, verschenen in januari 2012, blijken de volgende landelijke trends
waarneembaar:
•

De meeste brede scholen staan in achterstandswijken maar het aandeel brede scholen in
sociaal-economisch sterke wijken neemt toe;

•

Het belangrijkste doel voor scholen om een brede school te worden is het bieden van
ontwikkelingskansen, daarnaast zijn het verbeteren van de samenwerking tussen instellingen
en een doorgaande lijn in het aanbod ook belangrijke doelen;

•

Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar wordt door het onderwijs beschouwd als belangrijkste
doelgroep. Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden minder vaak beschouwd als doelgroep,
dit kan veranderen als integrale kindcentra worden ontwikkeld;

•

Voor 4-12 jarigen staat het onderwijs centraal in de brede school, daarnaast is er veel
aandacht voor sport en bewegen en kunst en cultuur;

•

Activiteiten op het gebied van sport en bewegen worden het vaakst aangeboden;

•

Het aanbod aan activiteiten wordt minder breed, er wordt intensiever ingezet op een kleiner
aanbod (gerichter);

•

Op bijna de helft van de brede scholen wordt een sluitend dagarrangement geboden;

•

10 procent van de brede scholen is overgegaan op andere schooltijden (meestal
continurooster);

•

Scholen zijn bij het grootste deel van de brede scholen voortrekker (65%);

•

Scholen zien de gemeente veelal als financier van en faciliterend voor de brede school;
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•

Veel scholen geven aan dat zij te weinig personeel hebben om de brede school te draaien;

•

Op 61 procent van de brede scholen is in 2011 een (part-time) coördinator of locatiemanager
aangesteld die verantwoordelijk is voor de brede school (was 30% in 2009);

•

Op iets minder dan de helft van de brede scholen zijn combinatiefunctionarissen werkzaam
(was 75%). De meeste combinatiefuncties zijn op het gebied van onderwijs en sport;

•

Budgetten voor de brede school zijn voor 4 7 % van de scholen kleiner geworden door
bezuinigingen. De meeste scholen geven aan voldoende budget te houden;

•

Scholen zien enthousiasme en samenwerking als de sleutel tot het succes van de brede
school;

•

Financiën en tijdsdruk worden door de scholen gezien als grootste knelpunten.

3.3 Brede school en gemeenten
Uit het jaarbericht 2011 van Oberon, verschenen in januari 2012, blijken de volgende landelijke trends
waarneembaar:
•

Gemeenten zien de brede school als instrument om een breed aanbod te kunnen bieden op
sociaal, cultureel en sportief gebied;

•

Het belangrijkste doel is om ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. Daarnaast zijn
doorgaande lijn in het aanbod en samenwerking verbeteren tussen instellingen belangrijke
doelstellingen;

•

Gemeenten zien voor zichzelf een financierende en faciliterende rol;

•

Bij twee derde van de gemeenten is er structureel politiek draagvlak voor de brede school;

•

In 44% van de gemeenten zijn combinatiefunctionarissen aangesteld (in 2009 16%);

•

De meeste combinatiefunctionarissen zijn werkzaam in de sector sport (87%) en cultuur
(65%);

•

Het aantal gemeenten met een coördinator brede school in dienst neemt af (35% in 2011
t.O.V. 5 7 % in 2002);

•

Bijna de helft van de gemeenten geeft elke brede school geld, vaak voor het financieren van
activiteiten;

•

De meeste gemeenten (80%) financiert de brede school (gedeeltelijk) vanuit de eigen
middelen;

•

Het is voor gemeenten lastig om resultaten van de brede school aan te tonen, 2 2 % van de
gemeenten evalueert;

•

De samenwerking tussen partijen wordt door gemeenten gezien als het grootste succes van
de brede school;

•

Financiën worden beschouwd als grootste knelpunt;

•

Het behouden en versterken van huidige voorzieningen is voor gemeenten een belangrijke

•

ambitie;
Meer dan de helft van de gemeenten vindt dat de brede school op termijn alle voorzieningen
voor 0-12 jarigen zou moeten omvatten.

4. Stand van

zaken

4.1 Lelystadse situatie
Er zijn op dit moment 23 basisscholen die wij subsidiëren in het kader van de brede school. Zij zijn
verdeeld in 8 netwerken.

Lelystad-Haven
Jol, Punter, Galjoen
Zuiderzeewijk
Atolwij k
Waterwij k
Boswijk
Schepenwijk
Warande

obs de Sluis
obs Finjol, pcbs Baken, rk Toermalijn
obs Vuurtoren, pcbs Ichthus, rk Laetare
obs Optimist, obs Regenboog, pcbs Wingerd, islbs Al-Ihsaan
obs Poolster, pcbs Driestromenland, mahbs Fontein
obs Driemaster, obs Spectrum, obs Brink, pcbs Horizon,
rk 't Schrijveke
obs Tjalk, obs Triangel, pcbs Schakel
obs K C Warande

Netwerken:
Sinds de verantwoordelijkheid voor de brede school min of meer is verschoven naar de individuele
scholen wordt er minder gedaan in netwerkverband. Zuiderzeewijk is hierop een positieve
uitzondering waar de scholen, naast hun individuele schoolplannen, een gezamenlijk plan indienen in
het kader van het brede school netwerk (de wijk). Een samenwerking op wijkniveau is voor scholen
niet altijd logisch omdat er grote onderlinge verschillen bestaan qua leerling-populatie en
ambities/doelstellingen.
Door verschillende aanbieders van activiteiten zoals de bibliotheek en Kubus wordt aangegeven dat
het ontbreken van de netwerken en samenwerking tussen de scholen in een wijk wordt gemist.
Deelname:
Het aantal kinderen dat deelneemt aan (buitenschoolse) activiteiten is in het schooljaar 2010-2011
toegenomen ten opzichte van het schooljaar 2009-2010. Dit komt enerzijds doordat het aantal
activiteiten is toegenomen en anderzijds doordat de activiteiten beter aansluiten bij de vraag.
Activiteitensubsidie:
De brede scholen ontvangen jaarlijks een activiteitensubsidie. De hoogte van de subsidie is
gebaseerd op het aantal leerlingen. Om in aanmerking te komen voor een activiteitensubsidie moeten
de scholen drie maanden voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een begroting en een inhoudelijk
jaarplan indienen. In de praktijk worden deze plannen pas in de loop van het schooljaar ingediend en
zijn in de meeste gevallen weinig inhoudelijk maar vooral gericht op een breed aanbod aan
buitenschoolse activiteiten. Ter verantwoording van de subsidie moeten scholen uiterlijk drie maanden
na afloop van het schooljaar een inhoudelijk en financieel jaarverslag indienen. In totaal is een bedrag
van € 165.000,- beschikbaar voor activiteitensubsidies.
Combinatiefuncties:
Er zijn momenteel 12,4 fte combinatiefunctionarissen actief in Lelystad. Zij worden ingezet op alle
brede scholen. Hieronder een overzicht van de huidige combinatiefuncties:
6,5 fte sportfunctionarissen bij het Sportbedrijf;
3 fte bewegingsleerkrachten bij stichting S c h O O L ;
1,5 fte cultuurmakelaar bij de Kubus;
1,4 fte activiteitencoördinator bij Welzijn Lelystad.
In totaal is een bedrag van € 570.000,- beschikbaar voor de combinatiefuncties. Binnen het budget
van de sport combinatiefuncties vallen ook de kosten van de activiteiten. Dit betekent dat de scholen
'gratis' gebruik kunnen maken van de activiteiten die deze combinatiefunctionarissen aanbieden. De
cultuurmakelaar bij de Kubus zorgt voor een passend activiteitenaanbod bij de vraag vanuit de
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scholen. De kosten van de docenten die de activiteiten uitvoeren zijn nog niet gedekt en moeten door
de scholen zelf worden betaald vanuit de activiteitensubsidie.
Het is nu vaak onoverzichtelijk voor scholen voor welke activiteiten zij hun budget moeten gebruiken
en welke activiteiten rechtstreeks zijn gefinancierd door de gemeente.
Sport:
Alle brede scholen in Lelystad hebben de 'titel' "Sportieve brede school". Het belang van sport en
bewegen wordt dan ook breed gedragen. Het aanstellen van (6,5 fte) combinatiefunctionarissen bij het
Sportbedrijf en 3 fte combinatiefunctionarissen bij stichting S c h O O L (bewegingsonderwijs) heeft een
positieve impuls gegeven aan het aanbod van binnen- en buitenschoolse sportactiviteiten. Een goede
samenwerking tussen de vakleerkrachten, sportwijkwerkers en sportverenigingen is van groot belang
om binnen- en buitenschoolse beweegactiviteiten op elkaar af te stemmen. Er wordt nu nog teveel los
van elkaar gewerkt waardoor het aanbod nog niet altijd op elkaar aansluit.
Om verenigingen te stimuleren om hun sport aan te bieden aan basisscholen kunnen zij gebruik
maken van Sportpakketten (Sportbedrijf). De kosten van trainers/materialen kunnen hiermee deels
worden bekostigd.
Kunst en cultuur:
Er wordt door de scholen beperkt gebruik gemaakt van het aanbod van de Kubus. Dit heeft
voornamelijk te maken met het feit dat scholen voor de activiteiten van de Kubus de kosten voor de
docenten moeten betalen vanuit de activiteitensubsidie. Hier staat tegenover dat activiteiten op het
gebied van sport en welzijn niks kosten voor de scholen. Het aanstellen van (1,5 fte) cultuurmakelaar
bij de Kubus heeft er voor gezorgd dat er op het gebied van kunst en cultuur een meer vraaggericht
aanbod is. Een goede samenwerking tussen de cultuurmakelaar en de activiteitencoördinatoren is van
groot belang zodat de ambities/doelstellingen van de scholen op een goede manier kunnen worden
vertaald in een activiteitenaanbod. Deze samenwerking verloopt nog moeizaam omdat er niet
voldoende duidelijkheid is over de rollen en verantwoordelijkheden. Wanneer het aanbod van de
combinatiefunctionarissen bij de Kubus meer op de uitvoering gericht wordt, zoals bij het Sportbedrijf
en stichting S c h O O L kan er door de scholen meer gebruik gemaakt worden van activiteiten op het
gebied van kunst en cultuur.
Naast het aanbod van de Kubus kan gebruik gemaakt worden van de website Talent in de Buurt'.
Deze site, waarop (particuliere) aanbieders van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zich
presenteren, is vernieuwd en wordt goed gebruikt. Het aantal aanbieders, vaak lokale aanbieders,
neemt toe. Scholen kopen steeds meer activiteiten in van lokale aanbieders.
Sociaal cultureel kinderwerk:
Welzijn Lelystad biedt kinderactiviteiten aan; het huiskamerproject en het kinderkookcafé. Deze
activiteiten worden (deels) gefinancierd door de gemeente waardoor scholen 'gratis' gebruik kunnen
maken van de activiteiten. Omdat de subsidie voor kinderwerk aan Welzijn Lelystad beperkt is
(€ 284.000,-) kunnen niet alle brede scholen (onbeperkt) een beroep doen op 'gratis'
kinderactiviteiten. Er is daarom een situatie waarbij een aantal scholen gratis gebruik kunnen maken
van activiteiten terwijl andere scholen de activiteiten moeten inkopen vanuit hun brede school budget
Het sociaal cultureel kinderwerk is ontstaan om juist de kinderen die niet naar de B S O gaan een
nuttige tijdsbesteding te bieden na schooltijd. Het is nu de vraag of de activiteiten door de juiste
doelgroep wordt gebruikt.
Activiteitencoördinatoren:
Sinds 1 december 2011 zijn 2 activiteitencoördinatoren (1,2 fte, vanaf 1 januari 2012 1,4 fte) in dienst
bij Welzijn Lelystad. De coördinatoren zorgen voor de (administratieve) ondersteuning van de scholen.
Zij fungeren als schakel tussen de scholen en de overige partners. De scholen zijn over het algemeen
tevreden over de ondersteuning. Er is echter nog geen duidelijkheid over de precieze rol en taken van

de coördinatoren waardoor verwachtingen niet altijd stroken met de praktijk en er verschillen zijn
ontstaan tussen de manier van ondersteuning door beide coördinatoren.
Door een aantal partners worden de coördinatoren als een belemmerende schakel ervaren doordat er
minder/geen rechtstreeks contact meer mogelijk is met de scholen.

4.2 Meerwaarde brede school
Zoals in het vorige hoofdstuk al bleek uit landelijke gegevens is het meten van resultaten van de brede
school moeilijk. W e kunnen niet direct concluderen dat de leeropbrengsten van leerlingen die op een
brede school zitten groter zijn dan van leerlingen die niet op een brede school zitten. Op dit moment
voeren Oberon, Sardes en ITS gezamenlijk een onderzoek uit naar de resultaten van de brede school
in opdracht van het ministerie van O C W . Resultaten van dit onderzoek worden in 2013 bekend.
In Groningen is een evaluatie uitgevoerd naar de Vensterscholen (voorloper van de brede scholen). In
Groningen zijn in 1994 de eerste Vensterscholen ontstaan met daarbij 7 pijlers: samenwerking,
doorgaande lijn, naschoolse activiteiten, sluitend zorgsysteem, ouderbetrokkenheid, sociale cohesie
en wijkverbetering en benutten gebouwen. Deze verouderde pijlers komen niet meer overeen met de
huidige doelstellingen van de partners en geven geen antwoord op de huidige uitdagingen. Er zijn
zeker resultaten geboekt binnen de 7 pijlers maar omdat de structuur en sturing van de
Vensterscholen nooit is aangepast past dit niet meer bij de huidige situatie. Scholen voelen zich geen
'eigenaar' waardoor de inzet ook niet gericht is de betreffende leerlingen. O m er voor te zorgen dat
doelen van de Vensterschool worden bereikt moet de inzet meer gefocust worden en de regie liggen
bij het onderwijs en niet langer bij de gemeente. Vensterscholen zijn niet langer gefocust op de wijk
rond de school maar op de leerlingen van die scholen.
In Lelystad hebben we de regie van de brede school al verplaatst naar het onderwijs. Het is nodig dat
schoolbesturen/directies de regisseursrol nog intensiever oppakken. W e zien dat kinderen op een
brede school gebruik kunnen maken van een uitgebreid aanbod aan aanvullende activiteiten. Deze
activiteiten zorgen er voor dat kinderen bezig zijn met talentontwikkeling op vele gebieden. Voor veel
kinderen van brede scholen is deelname aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen en
kunst en cultuur niet bereikbaar zonder het brede school aanbod. Brede scholen zorgen er dus voor
dat meer kinderen gebruik kunnen maken van activiteiten die bijdragen aan de talentontwikkeling van
kinderen. Om er voor te zorgen dat deze activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van (cognitieve)
competenties van de kinderen is het nodig dat het brede school aanbod aansluit bij het schoolaanbod.
Op dit moment gebeurt dit nog onvoldoende daarom is het nodig om de uitgangspunten van de brede
school aan te scherpen.
Op termijn zou de samenwerking op de inhoud idealiter moeten resulteren in een doorlopende leerlijn,
een pedagogische visie en een geïntegreerd binnen- en buitenschools curriculum. De ontwikkeling
van integrale kindcentra voor kinderen van 0 - 12 jaar maakt dit mogelijk.
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5. Aanscherping

uitgangspunten

Hieronder wordt een uitwerking gegeven van de aanscherping van de verschillende uitgangspunten
van de brede school. Het doel van deze uitwerking is dat de verschillende onderdelen van de brede
school op zo'n manier worden georganiseerd dat deze optimaal bijdragen aan de doelstellingen van
de brede school en de specifieke doelstellingen op schoolniveau.

5.1 Regie op de uitvoering
De regie op de uitvoering van brede school beleid wordt volledig belegd bij het onderwijs.
Schooldirecteuren zijn nu al verantwoordelijk voor de invulling van de brede school. Door de
verantwoordelijkheid van schoolbesturen te vergroten met de regierol op de uitvoering moeten brede
school activiteiten beter gaan aansluiten bij de doelstellingen en ambities die scholen hebben voor
hun leerlingen. Dit betekent dat scholen bij de subsidieaanvraag een (meerjarig) plan opstellen met
daarin doelen en ambities die aansluiten bij de leerling-populatie en identiteit van de school.
De onderwijsbesturen en brede school partners zullen samen een uitvoeringsplan brede school
opstellen waarin onderstaande uitgangspunten worden uitgewerkt.

5.2 Brede school basis aanbod
5.2.1 Subsidiecriteria
Voor alle brede scholen geldt dat er een samenwerking is met verschillende instellingen. Deze
instellingen hebben te maken met dezelfde doelgroep: kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. De
samenwerking vindt veelal plaats op het niveau van de wijk of de buurt maar er kan ook
samenwerking zijn op grond van gelijke doelstellingen en ambities. In de praktijk blijkt dat de kwaliteit
en de intensiteit van deze samenwerking mede het succes van de brede school bepaalt.
Momenteel bestaan brede school netwerken uit alle scholen in een bepaalde wijk. De huidige
samenwerking in het netwerk is in lang niet in alle gevallen aanwezig en logisch. De 'nieuwe' brede
school netwerken bestaan uit minimaal uit twee scholen, peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf/
buitenschoolse opvang en een maatschappelijke instelling. Het brede school netwerk wordt gevormd
rondom voorzieningen die fysiek bij elkaar in de buurt liggen en/of door hun inhoudelijke
verbondenheid. Zo kan er een brede school netwerk worden gevormd met scholen uit verschillende
wijken die zich bijvoorbeeld willen richten op de ontwikkeling van de kinderen middels het aanbieden
van een uitgebreid kunst en cultuur aanbod. Binnen het brede school netwerk kunnen scholen zitten
die een andere samenstelling hebben qua leerling-populatie en daarom andere inhoudelijke
doelstellingen hebben. Er zullen daarom schoolspecifieke activiteiten worden geboden, daarnaast is
er een aanbod voor het brede school netwerk als geheel (bijvoorbeeld voor alle groepen 8 van de
verschillende scholen).
Voor alle brede school netwerken is er een basisaanbod bestaande uit onder andere de inzet van de
combinatiefuncties en een deel van de activiteitensubsidie. Brede basisscholen komen in aanmerking
voor het basisaanbod brede school als wordt voldaan aan de "PASS"criteria:
Plan: brede school ambities zijn opgenomen in het schoolplan;
Aanvullend: aangevraagde activiteiten zijn aanvullend op het reguliere aanbod;
Specifiek: activiteiten zijn specifiek voor de leerlingen van de school en/of het netwerk;
Samenwerking: een netwerk bestaat uit tenminste twee basisscholen, met psz/kdv/bso en
een vierde partner.
De precieze invulling van dit basisaanbod wordt door schoolbesturen en partners uitgewerkt in het
uitvoeringsplan.

5.2.2 Combinatiefuncties
Hieronder een overzicht van de huidige inzet (2012) van combinatiefuncties:

Sportbedrijf
Kubus
Welzijn Lelystad
Stichting SchOOL
Totaal

Functies
Sportwijkwerkers,
verenigingsondersteuners

Fte's
6,5

Makelaar kunst en cultuur

Brede school coördinator

1,5
1,4

Bewegingsonderwijzers

3

12,4 fte

Oorspronkelijk moesten wij 12,6 fte gerealiseerd hebben in 2012 (met een gemiddelde kostprijs van
€ 45.000,-). Dit aantal is, door het Rijk, bijgesteld naar 11,4 fte (met een gemiddelde kostprijs van
€ 50.000,-). Het gaat om een co-financiering tussen Rijk en de gemeente; 4 0 % dekking vanuit het Rijk
en 60% vanuit de gemeente. De gemeente heeft een verklaring moeten ondertekenen waarin wordt
verklaard dat genoemd aantal combinatiefuncties wordt gerealiseerd. Met de bovenstaande partners
is een samenwerkingsovereenkomst gesloten rondom de invulling en samenwerking van de
combinatiefuncties.
In Lelystad zijn niet alleen nieuwe functies gecreëerd, met deelname aan de combinatiefunctie
regeling konden ook bestaande (tijdelijke) functies worden gecontinueerd. Zo konden de medewerkers
die in het kader van de Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) impuls waren gestart, ook na afloop van die
regeling werkzaam blijven.
Combinatiefuncties worden nu ingezet ten behoeve van alle brede scholen. Zij organiseren activiteiten
voor leerlingen op het gebied van sport, bewegen, kunst en cultuur. O m de combinatiefuncties
gerichter in te kunnen zetten moeten er keuzes worden gemaakt over de inhoudelijke invulling. De
samenstelling van de wijk bepaalt mede de hoeveelheid en type inzet van de combinatiefuncties.
Alleen scholen die voldoen aan de " P A S S " criteria komen nog in aanmerking voor de inzet van
combinatiefuncties.
De inzet van de combinatiefuncties moet, door het onderwijs samen met de partners, voor 2013,
worden uitgewerkt in het uitvoeringsplan brede school. Daarnaast zal er begin 2013 een
gemeentelijke evaluatie plaatsvinden naar de bijdrage van de combinatiefuncties aan de inhoudelijke
doelstellingen van de brede school. Alhoewel de eerste indrukken positief te noemen zijn, is een
betere beoordeling nodig om te bezien op welke wijze voortzetting gewenst is.

5.2.3 Activiteitensubsidie
Alle brede scholen komen in aanmerking voor een standaard activiteitensubsidie indien zij voldoen
aan de " P A S S " criteria. De hoogte van de activiteitensubsidie wordt bepaald door het aantal leerlingen
op de school. Met deze activiteitensubsidie kunnen scholen en/of netwerken activiteiten inkopen bij
verschillende partners. Deze activiteiten moeten bijdragen aan de doelstellingen en ambities van de
brede school. Hiervoor is nodig dat het aanbod aan activiteiten vanuit de verschillende partners meer
vraaggericht (in plaats van aanbodgericht) wordt.

5.3 Brede school plus aanbod
5.3.1 Subsidiecriteria
Brede scholen komen in aanmerking voor een aanvullende activiteitensubsidie die ingezet moet
worden op extra activiteiten die aansluiten bij de inhoudelijke doelstellingen van de school en de
leerling-populatie. De volgende vragen moeten hierbij beantwoord worden:
Wat willen we samen bereiken?
Op welke problemen, maar ook kansen richten we ons in het bijzonder?
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Hoe kunnen we de ontwikkelingskansen van "onze" kinderen en jongeren vergroten?
Hoe kunnen "onze" ouders daarbij worden betrokken?
Wat kunnen we doen om, als dat nodig is, ook iets te betekenen voor onze buurt of wijk?.
De gemeente stelt de volgende ("AD") criteria vast waarop getoetst wordt of een brede school in
aanmerking komt voor een aanvullende activiteitensubsidie:
Achterstanden: de doelstelling van de Brede School is ook gericht op het bestrijden van
achterstanden;
Doelgroep: het aantal gewichten leerlingen op school is 15% of hoger;
De subsidie wordt als instrument ingezet om de kwaliteit van brede scholen te vergroten. Met andere
woorden; de hoogte van de subsidie is niet langer (alleen) afhankelijk van het aantal leerlingen maar
wordt juist bepaald aan de hand van bovenstaande criteria.
Er komen subsidieaanvraag- en verantwoordingsformulieren om het subsidieproces te
vereenvoudigen.

5.4 Structuur
In onderstaand plaatje wordt de nieuwe structuur van de brede school weergegeven.
Regulier aanbod voor alle basisscholen.

S1

BS2

BS3

PSZ/
KDV/BSO

Criteria

Basisaanbod brede school
waaronder combinatiefuncties en een deel van de
activiteitensubsidie

Maatsch.
partner

Criteria

P L U S aanbod brede school
Specifieke activiteiten en aanvullende
activiteitensubsidie

Criteria: P A S S

Aanvullende criteria: A D

•

•

A c h t e r s t a n d e n : d e doelstelling
v a n d e B r e d e S c h o o l is ook
gericht o p het bestrijden v a n
achterstanden;

•

D o e l g r o e p : het aantal
g e w i c h t e n leerlingen op s c h o o l
is 1 5 % of hoger;

•
•
•

P l a n : B r e d e S c h o o l ambities zijn o p g e n o m e n
in het s c h o o l p l a n ;
A a n v u l l e n d : a a n g e v r a a g d e activiteiten zijn
a a n v u l l e n d o p regulier a a n b o d ;
S p e c i f i e k : activiteiten zijn s p e c i f i e k v o o r de
leerlingen v a n d e s c h o o l en/of het netwerk;
S a m e n w e r k i n g : tenminste t w e e b a s i s s c h o l e n ,
met p s z / k d v / b s o e n e e n vierde partner

Basisschool 1 is geen brede school (geen samenwerking) en maakt gebruik van het reguliere
aanbod. Basisschool 2 en 3 zijn brede scholen (samenwerking) en kunnen op basis van
ambities gebruik maken van het basisaanbod voor brede scholen. Op basis van de populatie
en ambities van de school kan basisschool 3 ook aanspraak maken op de aanvullende
activiteitensubsidie en het plusaanbod.
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5.5 Uitgangspunten voor het uitvoeringsplan
Uitgangspunten

Doel

Brede school netwerken, bestaande uit minimaal
2 scholen, psz/kdv/bso en een maatschappelijke
instelling worden opnieuw gevormd
Alle brede basisscholen kunnen gebruik maken
van een basisaanbod brede scholen indien
voldaan wordt aan de criteria: plan, aanvullend,
specifiek en samenwerking
Scholen die voldoen aan de " P A S S en A D "
criteria komen in aanmerking voor een
aanvullende activiteitensubsidie en het plus
aanbod.

Draagvlak om een gezamenlijk brede school
netwerk te zijn
Het brede school basisaanbod wordt gericht
ingezet

Het specifieke brede school aanbod wordt gericht
ingezet waardoor achterstanden effectief worden
bestreden

5.6 Financiën
Beschikbaar budget 2012
Totaal
Bezuinigingen
Activiteitensubsidies
Ontwikkeling
€165.000
*€ 50.000
€215.000
€21.500
* € 25.000,- incidenteel afgeraamd als onderdeel van koelkastbudget
In de kadernota 2012 is besloten om vanaf 2013 10% te bezuinigen op het budget van
activiteitensubsidies en ontwikkeling. Het gaat om een bezuiniging van € 21.500,-. Het budget voor de
brede school is in 2013 € 193.500,-.
De hoogte van de reguliere activiteitensubsidie zal worden verlaagd. Nu krijgen scholen een bedrag
van ruim € 40,- per leerling per jaar. Omdat we vanaf het school 2013 gaan werken met een
basisaanbod en een plusaanbod wordt het activiteitenbudget verdeeld. 2/3 van het budget is
beschikbaar voor het basisaanbod en 1/3 is beschikbaar voor het plusaanbod.

Beschikbaar
activiteitenbudget vanaf
2013
€ 193.500

Budget voor
basisaanbod
€ 129.000

Budget voor
plusaanbod
€64.500

Een kanttekening is dat wanneer er meer brede scholen bij komen of wanneer het leerlingaantal op de
brede scholen toeneemt de activiteitensubsidie per leerling afneemt.
In de tweede helft van 2014 kan, mede in het licht van ontwikkelingen als transitie jeugdzorg,
invoering passend onderwijs en ontwikkeling integrale kindcentra, nader bekeken worden op welke
wijze het brede school beleid dan zou moeten worden voortgezet.
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